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İNSANLIĞIN 
MARS MACERASI

Mars, !nsanlık !ç!n Ay’dan sonra !nsanların g!d!p sonradan ya"a-
masını bekled!kler! !k!nc! hedef. Özell!kle son zamanlarda gerek 
NASA’nın planları olsun, gerek Dünya’nın d!#er uzay ajanlarının 
çalı"maları olsun, gerekse en popüler! Elon Musk’ın “Mars’ta kolo-
n! kurulmasını görmeden ölmemek” !ç!n hızla yaptı#ı çalı"malar 
olsun, hep gözümüzün önünde. Bazı !nsanlar “Güne" S!stem!’nde 
ba"ka yerler yok mu, neden sadece Mars duyuyoruz?” bazıları !se 
“Dünya batıyor, zeng!nler Mars’a ta"ınmak !ç!n yol mu arıyor?” d!-
yorlar.
 

Güne" S!stem!’n!n d!#er üyeler!ne baktı#ımızda elbette ba"ka a"ı-
rı !lg!nç özell!kler! olan uydular ve gezegenler var, ama ne yazık k! 
heps! Mars’tan daha kötü ko"ullarda. En yakınımızdak! Ay’da h!ç 
atmosfer yok. Kend! eksen! etrafındak! dönü"ü ve Dünya etrafın-
dak! dönü"ü, !k!s! de 27,3 gün sürüyor. Dolayısıyla 2 hafta gündüz, 
2 hafta da gece oluyor. Bu kadar yava" dönü"ünden dolayı da gün-
düz tarafı +130 sant!grat dereceye kadar p!"erken, gece olan arka 
tarafı !se -170 sant!grat derecede donuyor. “Ay’a g!del!m, oralarda 
!stasyonlar kuralım,” d!yoruz da bu !"ler öyle kolay de#!l. Orada ro-
botların b!le Ay geces!n! geç!rmeler! h!ç kolay de#!l. 

Merkür’e baksak, o da Güne"’e çok yakın oldu#undan ve Ay !le 
benzer "ek!lde kend! eksen! etrafındak! dönü" hızı çok yava" ol-
du#undan dolayı gündüz tarafı +400 sant!grat dereceye ula"ırken, 
gece tarafı -180 sant!grat dereceye dü"üyor. Venüs’ün a"ırı kalın b!r 
atmosfer! oldu#undan, gezegende sera etk!s! hâk!m ve bütün ge-
zegen!n yüzey! +500 derecede p!"!yor. Jüp!ter, Satürn, Uranüs ve 
Neptün dev gaz gezegenler oldu#undan zaten basacak b!r yüzey-
ler! yok, a"ırı so#uk olmalarını söylemeye gerek yok herhalde. Bu 
gezegenler!n, hatta NASA’nın da hedef hal!ne get!rd!#! çok !lg!nç 
uyduları da var. Örne#!n; T!tan, Enceladus, Europa g!b! b!rkaç uydu-
nun donmu" yüzey kabu#unun altında sıvı su oldu#unu b!l!yoruz. 
Ama buralar da !nsanların g!tmes! !ç!n uygun de#!l.

Yukarıda sadece sıcaklardan bahsett!m, k! ya"ama dü"man daha 
n!ce özell!kler var. Gelecekte mak!nele"m!" !nsanlara dönü"ür, bu 
zor ko"ullarda da ya"amanın b!r yolunu buluruz belk! ama kusura 
bakmayın, el!m!zde be#ensek de be#enmesek de b!r tek “Mars” kal-
dı. Günümüz !nsanının f!z!ksel olarak ula"ab!lece#! l!m!t!n! "!md!l!k 
Mars süslemek zorunda kalıyor. 

“Dünya batıyor d!ye m! Mars’a g!tmeye çalı"ılıyor?” sorusunu !se ben 
aslında daha çok ke"!f duygularıyla yo#urulan ara"tırmalar olarak 
görüyorum. Elbette her konferansımda, “Mars’a k!mler g!tmek !s-
ter?” d!ye sorarsam, h!ç "a"madan genelde salonun yüzde 90’ından 
fazlası el kaldırıyor. Evet b!r çek!c!l!k var, ama !nsanlar orada nelerle 
kar"ıla"acaklarını çok da b!lmeden hemen gönüllü olma pe"!nde-
ler. $nsanların !ç!nde b!r yer! !lk ke"feden, !lk gören olma duygusu 
her zaman var. Belk! de Kr!stof Kolomb’un Amer!ka’yı ke"fett!#! ge-
m!s!ne b!nen gem!c!ler!n ya"adıkları h!sler g!b!, yen! dünyalar (par-
don Mars) ke"fetmek !ç!n sonrak! !lk fırsatın b!z!m dönem!m!zde 
oldu#unu dü"ünüyorlar. Her halükârda bugün k!msen!n, Dünya ba-
tıyor d!ye Mars’a ta"ınma hayal! kurdu#unu dü"ünmüyorum. Çün-
kü ortalama -60 sant!grat derece sıcaklı#ı, kupkuru yüzey!, zeh!rl! 
atmosfer!, yüksek enerj!l! ı"ınlardan korunma kalkanı olmayan b!r 
yere hal!hazırda b!z zaten Dünya’nın m!lyonlarca yıl sonrak! “bat-
mı" hal!” oldu#unu söylüyoruz. B!z!m ya"am dönem!m!zde Mars’a 
!lk kez !nsanların g!tt!#!n! görece#!m!z! dü"ünüyorum ama Mars’ta 
kolon! kurulmasını, yan! oralarda küçük küçük köyler kurup, !nsan-
ların kend! kend!n! !dame edece#! b!r s!stem!n kurulaca#ını b!zler!n 
gözler!n!n görece#!n! dü"ünmek b!raz yüksekten atmak olur.

%u anda halen Mars’a robotlar gönder!yoruz. Hatta b!r kar!katür 
vardı; “Robotlar tarafından !"gal ed!len tek gezegen Mars” d!ye, 
evet haklı b!r kar!katür. 1969’da Ay’a !nsanlar g!tt!kten hemen sonra 
çıkan gazetelerde 1980’de Mars’a !nsanların g!decekler!n! öngörü-
yorlardı. Yan! o hızda g!tseym!"!z belk! kolon!y! b!zler b!le göreb!-
l!rd!k. B!r !ç çekt!m! $lk olarak 1965’de NASA’nın Mar!ner 4 aracının 
Mars’a yakın geçmes!yle ba"layan Mars çalı"maları bugün c!p bü-
yüklü#ünde robotlarla devam ed!yor. Elbette b!l!m !nsanları ara"tır-
ma ve yen! yerler! ke"fetme h!sler!yle çalı"ıyor olsalar da, tab!! o za-
manlar Sovyetler B!rl!#! !le ABD arasındak! büyük rekabetten dolayı 
kesen!n a#zı açıktı ve yüksek uzay bütçeler! havalarda uçu"uyordu. 
Sonrasında bu yarı"a baya#ı geç de olsa Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 
2003’de Mars Express !s!ml! b!r yörünge aracıyla katıldı. Bugün b!le 
halen görev!ne devam eden bu uydunun yanında ESA’nın 2016’da 
Mars yörünges!ne g!ren ve halen görev yapan Trace Gas Orb!ter 
uydusu var. Bugün yörüngede akt!f olan NASA’nın Mars Odyssey 
(2001), Mars Reconna!sance Orb!ter (2006) ve MAVEN (2016) uydula-
rı var. Tab!! artık Mars yörünges!nde sadece bu b!l!nd!k ülkeler yok. 
2014’den ber! H!nd!stan’ın Mars Orb!ter M!ss!on (MOM)’ının yanında 
bu sene "ubat ayında yörüngeye g!ren B!rle"!k Arap Em!rl!kler!’n!n 
Hope Mars M!ss!on ve Ç!n’!n T!anwen-1 uydusu bulunuyor. Bugün 
Mars’tan günlük hava durumu b!le alab!lecek duruma gelm!" du-
rumdayız ve bu araçlar sürekl! ölçümler yapmaya devam ed!yorlar.

Ç!n’!n T!anwen-1 m!syonu 3 parçadan olu"uyor: Yörünge aracı, kon-
du aracı ve b!r de yüzeyde dola"acak rover. Henüz kondunun !n!"! 
!le !lg!l! b!r tar!h ver!lmed! ama "!md!den ba"arılar d!leyel!m. Çünkü 
Mars yüzey!ne !n!" yapmak, Dünya’ya !n!" yapmaktan 100 kat daha 
zor. 100 sayısını öyles!ne kullanmadım, bunun sebeb! Mars’ın at-
mosfer!, Dünya’nın atmosfer!n!n 100’de b!r! kadar !ncel!kte. Dolayı-
sıyla b!z!m Dünya’da kullandı#ımız para"ütler Mars’ta araçlarımızın 
!n!"ler!nde yetm!yor. Sovyetler B!rl!#! de Rusya da ESA da yüzeye 
!nmey! dened!ler ama yumu"ak !n!"! bugüne kadar sadece NASA 
ba"ardı. $lk olarak 1976’da V!k!ng 1 ve V!k!ng 2 kondularını !nd!rd!, 
sonrasında da Pathf!nder (1997), Sp!r!t ve Opportun!ty (2004), Pho-
en!x (2008), Cur!os!ty (2012), InS!ght (2018) ve Perseverance (2021) 
olmak üzere 9 araç yumu"ak !n!" yaptı.

Her ne kadar yapılan araçlar Dünya’da test ed!lse de b!rçok test!n 
gerçekle"mes! !ç!n gerçek ortam gerek!yor. Örne#!n uzay aracı, sa-
atte 20.000 km hızla Mars atmosfer!ne g!r!" yapıyor ve sadece 7 da-
k!ka !ç!nde yüzeye konmu" olmalı. Bununla !lg!l! teor!n! ve hesap-
lamalarını güzel gel!"t!reb!l!rs!n, hatta kısm! testler de yapab!l!rs!n 
ama bu hızdak! b!r aracı 100’de b!r atmosfer ko"uluyla gerçek g!b! 
test etmek !nanılmaz zor. Onun !ç!n her sefer!nde çalı"an teknolo-
j!n!n yanına yen! teknoloj!ler de eklenerek !n!" çember! daraltılıyor. 
Esk!den “Yeter k! Mars’ın "u bölges!ne sa#lam b!r "ek!lde !n!ls!n,” 
den!rken, "!md! çok daha küçük b!r çember !ç!ne !nd!r!lmeye çalı-
"ılıyor. Tab!! hâlâ nokta !n!"! yapab!lecek durumda de#!l!z. Perseve-
rance’ın !nd!#! teknoloj!y! bet!mlersek, yan! b!r uça#ı !nd!rmek !ç!n 
havaalanını tutturamasak da mahalley! tutturab!l!yoruz d!yeb!l!r!z.

Gelecekte !nsanların Mars’a g!deb!lmes! ve oraya güvenl! b!r "ek!lde 
!n!" yapab!lmes! !ç!n daha gel!"t!rmem!z gereken b!rçok teknoloj! 
var. Perseverance 1 tonluk b!r araç ama gelecektek! !nsanlı m!syon-
lar en az 5-10 tonluk araçlar olacak. Bu kadar a#ır araçların !n!"ler! 
bugün !ç!n hem çok tehl!kel! hem de henüz denenm!" de#!l. Daha 
yolumuz uzun, umuyorum k! her "ey yolunda g!der ve !lk !nsanları 
Mars’ta görürüz.

*Bu yazıdak! dü"ünceler tamamen kend! dü"ünceler!md!r ve 
NASA, Jet Propuls!on Laboratory veya Caltech’! ba#lamaz.
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